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Предмет: Представка против НН лица из Одељења за људске ресурсе ПУ Нови Сад због   
 кршења радничких права оштећене И  Т  из Новог Сада 
 
 
Поштовани, 
 
И  Т  ЈМБГ:  распоређенa у Сектору за материјално-финанскијске 
послове, Одсек за исхрану, Ресторан у Новом Саду предала је дана 26.03.2021.године  путем 
писарнице Полицијске управе у Новом Саду Захтев за преиспитивање годишње оцене рада за 
2020.годину који је био насловљен за Комисију за преиспитивање закључне оцене рада сагласно 
члану 17 Уредбе о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП. 
 
Уместо да захтев буде прослеђен у Београд, Комисији за преиспитивање закључне оцене рада, 
захтев је враћен И  Т  актом Одељења за људске ресурсе у Новом Саду 08.24 бр. 117-
608/21 цб 325476 од 01.04.2021.године насловљен као ПРЕДМЕТ: Захтев за преиспитивање 
закључне оцене рада у којем се наводи да Одељење за људске ресурсе у ПУ Нови Сад није 
надлежно да поступа по захтеву И  Т , те у прилогу враћају захтев како би странка 
могла да га поново упути надлежној организационој јединици. 
 
Чињеница јесте да И  Т  Захтев за преиспитивање годишње оцене рада за 2020.годину 
није поднела Одељење за људске ресурсе у ПУ Нови Сад па је нејасно због чега се ова 
организациона јединица обраћа И  Т  као и зашто јој враћа захтев. Истичемо да је  акт 
запримљен у органу морао бити прослеђен председнику Комисије за преиспитивање закључне 
оцене рада, као што и стоји у захтеву, сагласно члану 17 Уредбе о оцењивању полицијских 
службеника и других запослених у МУП. 
 
Истичемо и да је обавеза органа да чак иако није надлежан, поднесак странке проследи надлежном 
органу сагласно члану 62 Закона о општем управном поступку.  
 

Подношење поднеска ненадлежном органу 
Члан 62 

Ако орган није надлежан да прими поднесак који му се предаје или саопштава, прослеђује га 
надлежном органу и о томе обавештава подносиоца. Ако не може да утврди који је орган 
надлежан, упозорава подносиоца да ће, без одлагања, решењем одбацити поднесак због 
ненадлежности. 
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У конкретном случају не ради се о ненадлежности органа, већ организационе јединице унутар истог 
органа, па је дужност ненадлежне организационе јединице да поднесак проследи надлежној а не 
да поднесак враћа странци у поступку и на тај начин јој крши лична радничка права.  
 
Због немарног односа према странци у поступку рок за подношење захтева за преиспитивања оцене 
рада је протекао с обзиром да је НН лице из Одељења за људске ресурсе у Новом Саду свесно и с 
намером, својом кривицом поузроковао штету па су наступили правне последице у виду застаре па 
је на тај начин је повређено право запослене на адекватни правни лек. 
 
Увидом у акт Одељења за људске ресурсе у Новом Саду 08.24 бр. 117-608/21 цб 325476 од 
01.04.2021.године насловљен као ПРЕДМЕТ: Захтев за преиспитивање закључне оцене рада налази 
евидентно је да га није потписала Милица Поповић, начелник одељења, већ лице које је мења или 
замењује па у том смислу треба утврдити одговорност тог лица због сумње да је учинило тешку 
повреду службене дужности из члана 207 ст. 1 тачка 17 Закона о полицији, због повреде права 
запослених.  
 
С тим у вези, ову представку упућујемо начлелнику ПУ Нови Сад са захтевом да се утврди 
дисциплинска или кривична одговорност НН лица за несавестан рад и повреду права запослених, 
имајући у виду да је странка у поступку запослена у насловљеном органу. 
 
О утврђеним чиењницама у вези ове представке, молимо да обавестите овај синдикат, као и у вези 
предузетих активности на утврђивању дисциплинске одговорности те када дициплински поступак 
буде покренут овај синдикат обавестите о тој чињеници како би представник синдиката 
присуствовао рочишту. 
 
 
Прилог: Пуномоћје са прилозима 
 
С поштовањем, 

 Заменик председника 
       потпредседник 
      Драган Жебељан 




